
GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP
T. 071 54 58 500
F. 071 58 95 691
E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG 
VAN 8.30 UUR TOT 17.00 UUR
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 20.00 UUR
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.00 UUR

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN
VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR
WOENSDAG VAN 12.00 UUR TOT 20.00
UUR

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG
8.30 TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG TOT 
13.00 UUR

PUBLIEKSBALIES BURGERZAKEN
BOUWEN EN WONEN, BELASTINGEN, 
ZORG, WERK EN INKOMEN
UITSLUITEND OP AFSPRAAK

AFSPRAAK MAKEN
    WWW.LEIDERDORP.NL
    TELEFONISCH 071 54 58 500

WMO EN WELZIJN
INCLUZIO TELEFOON 071 541 35 36 
WWW.INCLUZIOLEIDERDORP.NL

GROFVUIL
TELEFOON 071 54 58 500

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
SIMON SMITWEG 9
MA T/M DO 7.30 - 16.15 UUR
VRIJDAG 7.30 - 12.30 UUR
ZATERDAG 9.30 - 12.30 UUR
WWW.LEIDERDORP.NL

LET OP: TIJDENS DE FEESTDAGEN 
GELDEN ER ANDERE OPENINGSTIJDEN. 
KIJK OP WWW.LEIDERDORP.NL VOOR DE 
ACTUELE OPENINGSTIJDEN.

DINSDAG 24 MEI 2022GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

COLLECTE 

22 t/m 28 mei 2022
Vrije periode (Hemelvaartsdag)

29 mei t/m 4 juni 2022 
Prins Bernhard Cultuurfonds 

Sommige goede doelen 
werven donateurs aan de deur. 
Een overzicht hiervan vindt u 
op www.leiderdorp.nl/collecte.

AGENDA

26 mei
Milieustraat en gemeentehuis 
gesloten

30 mei
Vergadering gemeenteraad 
vanaf 20.30 uur
Raadszaal gemeentehuis

8 juni
Scootmobieldag
Rond de Scheppingskerk bij 
winkelcentrum Santhorst

Volg de gemeente 
Leiderdorp: 
Facebook: gemeenteleiderdorp

Instagram: gemeenteleiderdorp

Twitter: gem_leiderdorp

LinkedIn: gemeente-leiderdorp

Nieuwsbrief: Aanmelden via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op maandag 30 mei vanaf 20.30 uur in de 
raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. 
De vergadering is ook live te volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Mededelingen
4.  Inspreekrecht
5.  Vragenronde 
6.  Geheimhouding bekrachtiging / opheffi ng
7.  Bestemmingsplan Leidse Ring Noord - Engelendaal
8.  Rekenkamerrapport Inzicht in de Jeugdzorg, onderzoek naar de 

cijfers achter de jeugdhulp zonder verwijzing
9.  Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2022
10. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Leiderdorp 2022
11. Hemelwaterverordening nieuwbouw Leiderdorp
12. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zienswijze ontwerp 

Programmabegroting 2023
13. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zienswijze Begroting 

2023 en meerjarenraming 2024-2026 en 1e begrotingswijziging 
2023

14. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zienswijze 
meerjarenbegroting 2023-2026 en begrotingswijziging 2022

15. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2023
16. Hecht (RDOG Hollands Midden) zienswijze Programmabegroting 

2023
17. Fractiegelden
18. Benoeming raadsleden voor de Algemeen Besturen van de 

gemeenschappelijke regelingen
19. Benoeming leden en voorzitter Auditcommissie
20. Benoeming leden en voorzitter Regiocommissie
21. Benoeming leden werkgroep communicatie en participatie
22. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
23. Lijst ingekomen stukken
24. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
25. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op 
https://leiderdorp.parlaeus.nl/. Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de griffi e: mail naar griffi e@leiderdorp.nl of bel naar 
(071) 54 58 500.

Milieustraat en gemeentehuis op 
Hemelvaartsdag gesloten
De milieustraat is op 
Hemelvaartsdag, 26 mei gesloten. 
Het afval wordt volgens het gewone 
schema opgehaald. Het schema 
vindt u op www.mijnafvalwijzer.nl. 

Ook het gemeentehuis is op 
Hemelvaartsdag gesloten.

Mooi Leiderdorp
‘’Tijdens mijn wandeling door Leiderdorp heb ik deze foto genomen. 
De zon nam het langzamerhand over van de bewolking.’’ 
Bedankt Els Jasperse voor het sturen van deze foto! 

Koninklijke onderscheiding
Kent u iemand die veel voor de 
samenleving heeft gedaan? En wilt 
u die persoon voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding op 
Lintjesdag 2023? Laat dit dan weten 
aan de gemeente. De persoon die 
u voordraagt moet in Leiderdorp 
wonen en mag niet weten dat u 
hem of haar voordraagt.

Aanvragen
U kunt iemand voordragen door een 
kort online verzoekformulier in te 
vullen op www.lintjes.nl/voordragen/
iemand-voordragen-voor-een-lintje. 
Op deze website leest u ook hoe de 
werkwijze verder verloopt.

Dien uw aanvraag op tijd in
De behandeling van een voorstel 

kost veel tijd: minimaal 6 maanden 
tot de uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding. Aanvragen voor 
Lintjesdag 2023 moeten uiterlijk 1 
augustus 2022 zijn ingediend. Met 
alle documenten die erbij horen.

Lintje bij andere gelegenheid
Ook bij een andere gelegenheid dan 
de lintjesregen kunt u een persoon 
voordragen voor een Koninklijke 
onderscheiding. Bijvoorbeeld bij 
een jubileum of afscheid. Vraag dit 
ook uiterlijk 6 maanden vóór de 
gewenste uitreikingdatum aan. 

Heeft u vragen?
Bel met Annelies Kooreman van 
Kabinetszaken op 06-11599299. 
Of mail naar kabinet@leiderdorp.nl.



Meer informatie over de  
gemeenteraad van Leiderdorp?

Kijk op https://leiderdorp.parlaeus.nl/

Scootmobieldag
Op woensdag 8 juni houden we 
weer de scootmobieldag. In de 
ochtend kunnen scootmobielrijders 
hun verkeerskennis en rijvaardigheid 
opfrissen. Dat gebeurt rond de 
Scheppingskerk bij winkelcentrum 
Santhorst. In de middag is er een 
tocht door de omgeving.

Programma

Ochtend:
• Een medewerker van Veilig 

Verkeer Nederland neemt u mee 
door de verkeerstheorie voor 
scootmobielrijders.

• Op de parkeerplaatsen naast de 
kerk kunt u tijdens een parcours 
vaardigheden oefenen en krijgt u 
tips. Bijvoorbeeld voor het keren 
in een garage of lift en voor het 
maken van een scherpe bocht. 
Ook kunt u op een veilige manier 
ervaren hoe lang de remweg van 
uw eigen scootmobiel is wanneer 
een noodstop nodig is.

• Firma Van Mossel is aanwezig als 
u uw gehoor wilt laten testen.

• Bij een medewerker van 
apotheek Boehmer kunt u vragen 

stellen over het gebruik van 
medicijnen en verkeer.

• Incluzio Leiderdorp geeft 
informatie over haar hulpverlening 
aan inwoners die niet meer alles 
alleen kunnen of willen doen.

• MediPoint is aanwezig om 
kleine mankementen aan de 
scootmobiel na te kijken en de 
banden om spanning te brengen. 
De medewerkers zijn de gehele 
dag aanwezig om te helpen bij 
pech onderweg.

Na het ochtenddeel wordt een 
lunch aangeboden. Daarna start 
een tocht door de omgeving onder 
begeleiding van een medewerker 
van Incluzio. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de 
scootmobieldag? Stuur dan een 
e-mail naar info@leiderdorp.nl onder 
vermelding van scootmobieldag. 
Of bel met Anja Groenewegen of 
Dorette Hewitt op 071-5458500.

Foto: Hans Meeboer

BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN
De bekendmakingen en 
mededelingen zijn ook te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
AANGEVRAAGD 
(reguliere procedure)

Vervangen van het kozijn in de 
voorgevel op de eerste verdieping
OLO 6957493 - LDPZ2022-000130
Locatie: Klimopzoom 10
Datum ontvangst: 16 mei 2022

Een kapvergunning voor een Sorbus 
Aria (Meelbes) (OLO 6984717). De 
reden voor de kap is dat de boom 
in slechte conditie is door een 
aantasting van Tonderzwam. 
Locatie: Gallaslaan ter hoogte van 
nr. 4
Datum aanvraag: 18 mei 2022
Herplantplicht: In plantseizoen 
22/23 plant de gemeente in de 
omgeving van de huidige locatie een 
Sorbus Dodong (Lijsterbes) terug.

VERLEEND
(reguliere procedure)

Tijdelijk plaatsen van 3 pipowagens
OLO 6607065 - LDPZ2021-000387
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 18 mei 2022

Wijzigen van de zijgevelindeling
OLO 6691251 - LDPZ2022-000045
Locatie: Eikenlaan 1
Datum besluit: 17 mei 2022

Plaatsen van een veranda met 
overkapping
OLO 6967913 - LDPZ2022-000128
Locatie: Loevestein 38A 
Datum besluit: 17 mei 2022

De bezwarentermijn van de 
verleende omgevingsvergunningen 
loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na 
verzending van de vergunning.

VERLENGING 
BEHANDELINGSTERMIJN

Realiseren van een dakopbouw
OLO 6562791 - LDPZ2021-000364
Locatie: Hoofdstraat 165
Uiterlijke beslisdatum: 27 juni 2022

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
tijdens de bezwarentermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. Vermeld daarbij in 
ieder geval uw naam, adres, de 
datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen u het bezwaar 
maakt en de reden van het bezwaar. 
Vergeet niet het bezwaarschrift te 
ondertekenen. U dient het te richten 
aan college van burgemeester en 
wethouders van Leiderdorp, ter 
attentie van de commissie voor 
Bezwaar- en Beroepschriften, 
postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

APV-VERGUNNINGEN

AANGEVRAAGD 

Triathlon Leiderdorp op 21 augustus 
2022 
Locatie: Baanderij/Zijl/Zijldijk
Datum aanvraag: 16 mei 2022

Evenementenvergunning voor Magic 
Circus van 9 – 11 augustus 2022
Locatie: Statendaalderplein
Datum aanvraag: 23 mei 2022

MELDINGEN

Inrichten bouwplaats aan de 
Hoofdstraat 70 te Leiderdorp in 
de periode 13 juni 2022 tot 13 
december 2022.

Buitenspeeldag aan de Lindelaan/
Eikenlaan/Meidoornstraat op 
woensdag 8 juni 2022 van 9.00 tot 
17.00 uur. 

Buitenspeeldag met BBQ aan de 
Nijenrode 2 t/m 29 op woensdag 8 
juni 2022 van 12.00 tot 23.00 uur.

Straatbarbecue aan de Poortwacht 
30 op 2 juli 2022 van 16.00 tot 
22.00 uur.

VERKEERSBESLUIT

Twee parkeerplaatsen naast 
Prinsenhof 13 worden 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Dat 
heeft het college van burgemeester 
en wethouders op 25 mei 2022 
besloten.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tot en 
met 6 juli 2022 schriftelijk bezwaar 
maken tegen het collegebesluit. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
Burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA 
Leiderdorp. 

Stukken inzien
U kunt het besluit en de 
bijbehorende documenten 
digitaal bekijken op https://www.
officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad.

Klik bovenaan op ‘uitgebreid’ 
zoeken. Dan kiest u ‘officiële 
bekendmakingen’. Bij ‘type 
organisatie(s)’ kiest u voor 
‘gemeente’. Bij 'publicerende 
organisatie(s)’ kiest u voor 
Leiderdorp en bij ‘onderwerp(en)’ 
kiest u voor ‘verkeer’. Dan klikt u op 
‘start zoekopdracht’.

U kunt de documenten ook 
bekijken bij de receptie van 
het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden.


